
 

آمار مقایسه ای ماهیانه تولید  انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه  

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%489,140790,40861.6%62,46589,02442.5سواری

%81,348125,14453.8%11,14013,79123.8وانت

%8112858.0%172123.5مینی بوس و میدل باس

%3453624.9%100.0-370اتوبوس

%5,71714,407152.0%5191,778242.6کامیونت ، کامیون و کشنده

%576,630930,44961.4%74,178104,61441.0جمع کل انواع خودرو (دستگاه )

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%237,414422,91778.1%33,83750,86050.3سواری

%42,96276,01576.9%6,9608,57723.2وانت

%2422000.0%0210.0مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%1,6132,22537.9%11.9-226199کامیونت ، کامیون و کشنده

%281,991501,19977.7%41,02359,65745.4جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

%221,701292,94332.1%25,10330,93523.2سواری

%29,23042,60145.7%3,3314,45233.7وانت

%95.1-412%100.0-60مینی بوس ، میدل باس و اتوبوس

%1,3994,053189.7%748621064.9کامیونت ، کامیون و کشنده

%252,371339,59934.6%28,51436,24927.1جمع کل انواع خودرو(دستگاه )

تولید انواع خودرو  در گروه صنعتی سایپا دی (دستگاه)
ماه جاری نوع محصول

ماه جاری

تولید انواع خودرو - دی ( دستگاه )

تجمعی تا پایان ماه جاری

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری

تولید انواع خودرو  در گروه صنعتی ایران خودرو دی (دستگاه)

نوع محصول

نوع محصول

تجمعی تا پایان ماه جاری
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%171,715312,36081.9%25,72537,14744.4ایران خودرو مرکزی

%48,78579,68663.3%5,8629,87868.5ایران خودرو خراسان 
%11,95220,43070.9%1,5932,51758.0ایران خودرو مازندران
%4,96210,441110.4%6571,318100.6ایران خودرو فارس

%237,414422,91778.1%33,83750,86050.3جمع گروه ایران خودرو
%000.0%000.0خودروسازان بم 

%3602,680644.4%629959.7خودروسازان راین 
%000.0%000.0خودروسازی صنعت پارس-

%14,16135,313149.4%1,2361,93756.7خودروسازی مدیران 
%000.0%000.0زاگرس خودرو

%105,233113,2177.6%11,85013,16311.1سایپا
%60,14490,23550.0-%8,7897,79411.3سایپا کاشان 
%48,15889,36985.6%4,0599,912144.2پارس خودرو

-%8,16612298.5-%4056683.7بنیان توسعه صنعت خودرو-
%221,701292,94332.1%25,10330,93523.2جمع گروه سایپا

توس خودرو %000.0%000.0سناباد

تولید انواع خودرو  - دی
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری نام شرکت نوع محصول 

سواری

.سناباد خودرو توس %. %
%5081,890272.0%256628200.0گروه بهمن 

%14,87434,643132.9%2,2164,627108.8کرمان موتور 
-%1222282.0-%90100.0مرتب

%489,140790,40861.6%62,46589,02442.5تولید کل 
-%10100.0%000.0ایران خودرو مرکزی
%42,86875,57276.3%6,9128,54623.6ایران خودرو تبریز
%93443376.3-%483135.4ایران خودرو دیزل

%42,96276,01576.9%6,9608,57723.2جمع گروه ایران خودرو
-%26,13423,10111.6-%2,4662,3385.2زامیاد
%2,10618,146761.6%8651,758103.2بن رو

%9901,35436.8%03560.0پارس خودرو 
%29,23042,60145.7%3,3314,45233.7جمع گروه سایپا
-%1,19176335.9-%1226150.0دیار خودرو
-%7,9655,67728.7-%7277013.6گروه بهمن 
%000.0%000.0کیش خودرو
-%928013.0%000.0کارسان یکتا

%080.0%000.0مرتب 
%81,348125,14453.8%11,14013,79123.8تولید کل 

%0420.0%0210.0ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0پیشرو  دیزل آسیا
%000.0%000.0هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0شهاب خودرو
-%613149.2-%140100.0گروه بهمن
%000.0%000.0زامیاد

%000.0%000.0سایپا دیزل
%000.0%000.0زرین خودرو
%2055175.0-%30100.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه

مینی بوس و  
میدل باس 

مینی بوس و  

وانت
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دفتر صنايع  خودرو و نيرومحرکه   آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 - 1393

درصد رشد13921393درصد رشد13921393

تولید انواع خودرو  - دی
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری نام شرکت نوع محصول 

%000.0%000.0ستاره نیک آریا
%000.0%000.0لوتوس 

%8112858.0%172123.5تولید کل 
-%20100.0%000.0ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0پیشرو دیزل آسیا

-%1370100.0-%120100.0رانیران 
%000.0%000.0هوراند خودرودیزل 

-%41295.1-%60100.0زامیاد
%0420.0%000.0شهاب خودرو
%11315335.4-%130100.0عقاب افشان

%000.0%000.0سیر و سفر رخش
%000.0%000.0یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0زرین خودرو
%52165217.3-%60100.0آکیا دویچ

%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه
دیزل %000.0%000.0ارگ

میدل باس 

اتوبوس 

%000.0%000.0ارگ دیزل
%000.0%000.0ستاره نیک آریا 

%3453624.9-%370100.0تولید کل
%5831,705192.5-%260100.0ارس خودرو دیزل
%1,6132,22537.9-%22619911.9ایران خودرو دیزل
%000.0%000.0رخش خودرو دیزل
%000.0%000.0خودروسازان دیزلی 

-%3000100.0%000.0زامیاد
%000.0%000.0صنایع خودرو کویر

%1,0994,053268.8%748621064.9سایپا دیزل
%52515890.4-%250100.0کاریزان خودرو  ساوه
%63515717.5%000.0کاریزان خودرو قزوین
%1151,030795.7-%250100.0جمع کاریزان خودرو

%3931,686329.0%44328645.5سیبا موتور
%1,5632,85882.9%105381262.9بهمن دیزل 
%1,9564,544132.3%149709375.8گروه بهمن 

%000.0%000.0آریا دیزل موتور
%000.0%000.0سپهر دیزل کاوه

%000.0%000.0آکیا دویچ
%487964.6-%19857.9آذهایتکس

%3411266.7%000.0رایان فن گستر دیزل
%07300.0%000.0ماموت
%5,71714,407152.0%5191,778242.6تولید کل

11,71315,59033.1%87,491140,04160.1%
74,178104,61441.0%576,631930,44961.4% جمع کل خودرو

کامیون

جمع گروه خودروهای تجاری
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%28,29885,392201.8%4,98810,486110.2پژو 206 معمولی

%000.0%000.0پژو 206 اتوماتیک 
%000.0%000.0پژو 206 دوگانه سوز

%28,29885,392201.8%4,98810,486110.2جمع پژو 206 
%27,78934,23523.2%2,4903,47139.4پژو 405 انژکتوری
%6,83820,499199.8%2,9593,63923.0پژو 405 دوگانه سوز

%34,62754,73458.1%5,4497,11030.5جمع پژو 405
%30,46841,73037.0%3,9664,1715.2پژو پارس معمولی

%1,73012,588627.6%5371,868247.9پژو پارس دوگانه سوز
%32,19854,31868.7%4,5036,03934.1 جمع پژو پارس 

%000.0%000.0پژو روآ
%000.0%000.0پژو روآ دوگانه سوز

%000.0%000.0جمع پژو روآ
%4,1449,027117.8%62581029.6تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%4,1449,027117.8%62581029.6جمع تندر 90 

%39,65661,83755.9%7,4547,7373.8سمند 
%9,12221,306133.6%2972,626784.2سمند دوگانه سوز

%000.0%000.0سمند لیموزین سریر
%48,77883,14370.5%7,75110,36333.7جمع سمند

-%20100.0%96747388.9دنا
-%23,65022,8053.6-%2,4001,66530.6رانا

%000.0%000.0رانا دوگانه سوز
%171,715312,36081.9%25,72537,14744.4جمع تولید شرکت
%15,53940,353159.7%2,0484,403115.0پژو 405 انژکتوری
-%1,4540100.0-%10100.0پژو 405 دوگانه سوز

%16,99340,353137.5%2,0494,403114.9جمع پژو 405
%25,70034,37033.7%3,8095,35040.5پژو پارس معمولی

-%5,5964,43120.8-%10100.0پژو پارس دوگانه سوز
%31,29638,80124.0%3,8105,35040.4 جمع پژو پارس 

%4965327.3%31254066.7سوزوکی 
%48,78579,68663.3%5,8629,87868.5جمع تولید شرکت

%55372030.2%000.0سمند
%11,39919,71072.9%1,5932,51758.0پژو پارس معمولی
%11,95220,43070.9%1,5932,51758.0جمع تولید شرکت
%4,96210,441110.4%6571,318100.6پژو پارس معمولی
%4,96210,441110.4%6571,318100.6جمع تولید شرکت

%237,414422,91778.1%33,83750,86050.3کل تولیدایران خودرو 
-%9,0539,0320.2-%60049018.3تندر 90 

%000.0%000.0تندر 90 دوگانه سوز
%2,9035,39485.8%81,04512962.5پارس تندر
%0140.0%020.0سندرو
-%1,3401998.6-%670100.0مگان

%13,29614,4598.7%6751,537127.7محصوالت رنو
%13147.7%000.0قشقایی
-%7080100.0%000.0تینا

%000.0%000.0ماکسیما
%000.0%000.0نیسان رونیز

-%7211498.1%000.0 محصوالت نیسان
%31,58357,77582.9%2,7156,791150.1پراید

%2,55817,121569.3%6691,584136.8پراید دوگانه سوز
%000.0%000.0پراید 141

%34,14174,896119.4%3,3848,375147.5مونتاژ پراید 
%48,15889,36985.6%4,0599,912144.2جمع تولید شرکت

ایران خودرو فارس

ایران خودرو خراسان

ایران خودرو 
مازندران

پارس خودرو

ایران خودرو مرکزی 
تهران

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جارینام محصول
تولید انواع خودروی سواری - دی

نام شرآت
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393محصوالتنام شرکت 
Luxury دنده ای C30 02,6800.0%0990.0ولیکس%
Luxury اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%
Elite دنده ای C30 3600100.0-%620100.0ولیکس%-
Elite اتوماتیک C30 000.0%000.0ولیکس%

%3602,680644.4%629959.7ولیکس ( گریت وال ) 
%3602,680644.4%629959.7جمع تولید شرکت

x1004050100.0%-8,1660100.0%-
s3000660.0%01220.0%
%000.0%000.0کوراندو

-%8,16612298.5-%4056683.7جمع تولید شرکت
MVM110  -3cyl   4250100.0%-9440100.0%-

MVM5304849480.6%-2,3436,361171.5%
MVM5500740.0%0740.0%

MVM110  -4cyl  83831901.2%2,3089,552313.9%
  MVMX33  6731116.7%1,8537,900326.3%
MVM 315703944.3%-1,5752,64868.1%

MVM315H168826391.7%5,1388,77870.8%
%14,16135,313149.4%1,2361,93756.7جمع تولید شرکت

%000.0%000.0ریو 
%000.0%000.0زانتیا 2000
-%95,37668,84827.8-%9,2897,21722.3نسیم و صبا

%000.0%000.0پراید سایپا 132
%9,74223,969146.0-%2,5582,4773.2نسیم و صبا دوگانه سوز

%000.0%000.0پراید سایپا 142
-%105,11892,81711.7-%11,8479,69418.2جمع پراید سایپا

%01,0680.0%05100.0سراتو
%11519,33216710.4%32,95998533.3تیبا

%105,233113,2177.6%11,85013,16311.1جمع تولید شرکت
%29,22739,03833.6%3,9714,1865.4نسیم و صبا

%000.0%000.0نسیم و صبا دوگانه سوز
%30,91751,19765.6-%4,8183,60825.1تیبا

%60,14490,23550.0-%8,7897,79411.3جمع تولید شرکت

%221,701292,94332.1%25,10330,93523.2جمع تولید شرکتگروه سایپا

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
-%3021096.7%040.0 مزدا 3 

-%20100.0%000.0مزدا 1600-3
%000.0%000.0 مزدا 2 
%07230.0%01490.0لند مارک
B50 20424419.6-%20100.0آسا%
B50F 09130.0%04130.0آسا%

%5081,890272.0%256628200.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0لیفان 520
%000.0%000.0لیفان 620

1800cc 620 3,9317,41288.6%6731,14470.0لیفان%
X60 8,96215,85376.9%1,2971,45612.3لیفان%
JAC J 3530100.0%-6610100.0%-
JAC J 51932,027950.3%1,32011,371761.4%
JAC s 5000.0%070.0%

(HB&NB)JAC A 13000.0%000.0%
%14,87434,643132.9%2,2164,627108.8جمع تولید شرکت
GSV  000.0%000.0سواری%

G5 4*290100.0%-1222282.0%-
GLV3000  000.0%000.0سواری%

-%1222282.0-%90100.0جمع تولید شرکت

%489,140790,40861.6%62,46589,02442.5 سواریتولید کل

گروه بهمن

خودروسازی مدیران

بنیان توسعه صنعت 
خودرو-بن رو

مرتب

سایپا کاشان

سایپا مرکزی

سناباد خودرو توس

کرمان موتور

خودروسازان راین
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال 1393-1392 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%000.0%000.0باردو

-%10100.0%000.0باردو دو گانه سوز
-%10100.0%000.0جمع تولید شرکت

%39,76663,64660.1%6,4947,18710.7باردو
%3,10211,926284.5%4181,359225.1باردو دو گانه سوز
%42,86875,57276.3%6,9128,54623.6جمع تولید شرکت

-%930100.0-%483135.4جمع تولید شرکتایران خودرو دیزل
%42,96276,01576.9%6,9608,57723.2جمع تولید شرکتجمع گروه ایران خودرو

%2,10618,146761.6%8651,758103.2سایپا 151
-%2,106100.0%8651,758103.2جمع تولید شرکت

Deer cc 1021cr000.0%000.0%
wingle single cc  1021pd050610.0%04970.0%
wingle Double cc  1031ps051220100.0%-1,19126677.7%-

-%1,19176335.9-%1226150.0وانت دیار
Z24NIB11,62213,92819.8%1,1761,51128.5نیسان انژکتوری دوگانه سوز%
Z24NI3,2027,930147.7-%61855610.0نیسان انژکتوری تک سوز%

Z28ND 11,3081,24389.0-%67127159.6دیزل%-
Z24LXIB 20100.0-%10100.0شوکا%-

Z24FI 000.0%000.0انژکتوری تک سوز%
F 000.0%000.0وانت%

-%26,13423,10111.6-%2,4662,3385.2جمع تولید شرکت
-%2,2931,17248.9-%2360100.0مزدا تک کابین

-%90722075.7-%110100.0مزدا تک کابین دوگانه سوز
-%2,3581,05755.2-%144199.3مزدا دوکابین

-%58731047.2-%170100.0مزدا دو کابین دوگانه سوز
%1605900.0%000.0مینی وانت کارو

%02,4370.0%07000.0وانت کارا
-%1,81942176.9-%3190100.0کاپرا

-%7,9655,67728.7-%7277013.6جمع تولید شرکت
%٠00.0%0٠0.0دوکابین
%٠00.0%0٠0.0شاهو

%٠00.0%0٠0.0شاهو دوگانه سوز
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

-%8650100.0%000.0نیسان پیکاپ
%1081,3541153.7%03560.0وانت ریچ

%000.0%000.0پیکاپ گازسوز
%9901,35436.8%03560.0جمع تولید شرکت

-%29,23024,45516.3%3,3314,45233.7جمع تولید شرکتجمع گروه سایپا
KY5 0800.0%000.0وانت کاکی%
-%90779712.1-%110100.0جمع تولید شرکت
GLD  080.0%000.0دوکابین%

GLD3000  000.0%000.0دوکابین%
%080.0%000.0جمع تولید شرکت

%81,348125,14453.8%11,14013,79123.8 وانتتولید کل

کارسان یکتا

دیار خودرو

زامیاد

پارس خودرو

نام شرآت

کیش خودرو

گروه بهمن

ایران خودرو تبریز

بن رو

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودروی وانت - دی

مرتب

ایران خودرو مرکزی

نام محصول
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -  1393 دفتر صنايع ماشين سازی و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
%000.0%000.0مینی بوس کروس

%0420.0%0210.0آرین
D4DB %000.0%000.0هیوندا 
%0420.0%0210.0جمع تولید شرکت

LCK6858H 000.0%000.0میدل باس%
%000.0%000.0مینی بوس اویکو
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

sitra (c-140 )000.0%000.0% هوراند خودرودیزل
%000.0%000.0میدل باسشهاب خودرو
-%613149.2-%140100.0مینی بوس ایسوزگروه بهمن

%000.0%000.0جمع تولید شرکت
%000.0%000.0یوتانگسایپا دیزل
%000.0%000.0میدل باس شهری و بین شهریزرین خودرو
%2055175.0-%30100.0مینی بوس دیزلی KLQ6608آکیا دویچ

%000.0%000.0هیونداییسپهر دیزل کاوه
%000.0%000.0جمع تولید شرکت

%000.0%000.0مینی بوس فیاتلوتوس

%8112858.0%172123.5مینی بوس و میدی باستولید کل

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
O457 0.0%00.0%000.0شهری%

OMG000.0%00.0%0.0%
O457 III / 0.0%00.0%000.0مگاترنس%

LOW FLOOR  000.0%000.0مگاترنس%
%000.0%000.0شهری O457 کولر دار
%100.0-20%000.0بین شهری یوتونگ
C457 000.0%000.0بین شهری%

SC457000.0%000.0%
-%20100.0%000.0جمع تولید شرکت- 4

LCK6120G 000.0%000.0اتوبوس شهری%
%000.0%000.0جمع تولید شرکت - 2

%000.0%000.0ولو شهری
-%1370100.0-%120100.0ولو بین شهری 

-%1370100.0-%120100.0جمع تولید شرکت- 2
Sitra (c-300)000.0%000.0% هوراند خودرودیزل

-%41295.1-%60100.0اتوبوس دیزل شهری IrisBusزامیاد
%0420.0%000.0شهری دیزل 3012

%0420.0%000.0جمع تولید شرکت-3
%2858107.1-%130100.0اسکانیا بین شهری

-%652167.7%000.0سه محور
%2074270.0%000.0اسکانیا شهری

%11315335.4-%130100.0جمع تولید شرکت-2
%000.0%000.0بین شهری 0500سیر و سفر رخش
%000.0%000.0مان R07یاوران خودرو شرق

%000.0%000.0اتوبوس بین شهریزرین خودرو
%29165469.0%000.0 شهری دیزلی
-%230100.0-%60100.0شهری گازسوز

%52165217.3-%60100.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 
%000.0%000.0جمع تولید شرکت 

%3453624.9-%370100.0 اتوبوستولید کل

ماه جاری
تولید انواع خودروی مینی بوس و میدل باس  - دی

تجمعی تا پایان ماه جاری

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع خودروی اتوبوس - دی

ایران خودرو دیزل

رده نام شرآت

ستاره نیک آریا

سپهر دیزل کاوه

شهاب خودرو

عقاب افشان

آکیا دویچ

ارگ دیزل

رانیران

پیشرو دیزل آسیا

ستاره نیک آریا

ردهنام شرآت

پیشرو دیزل آسیا 

زامیاد

ایران خودرو دیزل
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
Mکشنده FTR2642000.0%000.0%

M2631000.0%23142483.5%
M3840000.0%000.0%
M2640130-100.0%83485484.3%
M1929000.0%52251382.7%

0130-100.0%3661,160216.9%
%000.0%2929000.0کمپرسی 

M4.5000.0%20432358.3%
M6130-100.0%132221607.7%

0130-100.0%217545151.2%
%5831,705192.5%100.0-0260جمع تولید شرکت-6

LPK 608000.0%1400-100.0%
%100.0-2030%100.0-320کامیونت

LK 19240370.0%4541,087139.4%
LK 2624000.0%20031859.0%

Axor 2529000.0%000.0%
%6541,405114.8%0370.0کامیون کمپرسی

L 2624000.0%8553-37.6%
L 19249614652.1%280692147.1%

%365745104.1%9614652.1کامیون باری

AXOR 18430160.0%4631475.0%

%96.7-36212%100.0-980فراز

%100.0-250%000.0دنیز
%80.8-39175%83.7-9816کامیون کشنده

%1,6132,22537.9%11.9-0226199جمع تولید شرکت
0000.0%000.0%
0000.0%000.0%

%000.0%0000.0جمع تولید شرکت
%000.0%0000.0جمع تولید شرکت

MLC-170000.0%000.0%کامیون
MP720000.0%000.0%کامیون
MLLکامیون MLC-180/ -170000.0%1110-100.0%

%000.0%000.0گاز سوزکامیونت 

ASکامیون AT440/ 440000.0%1890-100.0%
SIH000.0%000.0%کامیون

%100.0-3000%0000.0جمع تولید شرکت

%000.0%0000.0انواع کامیون و کامیونتصنایع خودرو کویر

x T(6 4)(49 )0480.0%20796-53.6%
X(4 2)53142167.9%2531,469480.6%
X(6 4)000.0%11598-14.8%

T30001680.0%05430.0%

زامیاد

کامیون 

کامیون باری

نام شرآت 

ارس خودرو دیزل

ایران خودرو دیزل

کامیونت 

کامیونت  

کامیون کمپرسی

مدل رده

خودروسازان دیزلی 

کامیون کشنده

کشنده 

کامیونت رخش خودرو دیزل
کمپرسی

تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاری
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - دی
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آمار مقایسه ای ماهیانه تولید انواع خودرو  سال  1392 -   1393 دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه

درصد رشد13921393درصد رشد13921393
تجمعی تا پایان ماه جاریماه جاریمدل ردهنام شرآت 

تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده - دی

230453358575.5%5752,206283.7%
00480.0%0960.0%

x T(6 4)(32 )000.0%101441340.0%
D x270( 4 2)100-100.0%250-100.0%

0100-100.0%35144311.4%
xکامیون نیمه سنگین T (4 2)(21 )000.0%000.0%

T Aumark (8 )-42004900.0%104717589.4%
T Aumark (6 )-72563557.1%385890131.2%

0114564045.5%4891,607228.6%
%1,0994,053268.8%748621064.9کامیونجمع تولید شرکت

K119250-100.0%46472926.1%کامیون
k375000.0%0430.0%

%52515890.4%100.0-0250جمع تولید شرکت-4

Kکامیونت   GL106000.0%04690.0%
K105000.0%6346-27.0%کامیونت

%63515717.5%0000.0جمع تولید شرکت-4

%1151,030795.7%100.0-0250جمع کلکاریزان خودرو
NPR80281251.3%1,1491,96470.9%کامیونت

NQR24100316.7%34458369.5%کامیونت 

NKR10-100.0%39252546.2%کامیونت

%315990.3%000.0 *کامیون 18 تن 

%1,5632,85882.9%105381262.9جمع بهمن دیزل

J644328645.5%3931,686329.0%کشنده

%3931,686329.0%044328645.5جمع کامیونت 

%1,9564,544132.3%149709375.8جمع گروه بهمنگروه بهمن

%000.0%000.0کراکس 440- 4*6 کامیون  

%000.0%000.0پریمیومکامیون  

%000.0%0000.0جمع تولید شرکت

%000.0%0000.0جمع تولید شرکت

%000.0%00000.0آکیادویچ
%487964.6%57.9-544018198کامیون کشنده آذهایتکس

%3411266.7%000.0تن 5/2کامیونت رایان فن گستر دیزل

%07300.0%000.0کامیون کشنده ماموت دیزل

%5,71714,407152.0%05191,778242.6جمع تولید شرکتهاتولید کل کامیون

کامیونت

سپهر دیزل کاوه

سایپا دیزل

آریا دیزل موتور

باری

کاریزان خودرو  
قزوین

کاریزان خودرو  ساوه

کمپرسی

بهمن دیزل

سیبا موتور
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